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NESTA EDIÇÃO:

“As perplexidades do homem são oportunidades de Deus.”*
Vivemos ainda em tempos de risco à saúde publica provocada pelo COVID-19. Mas
este contexto deu-nos a oportunidade excecional de repensar prioridades e
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preparar o futuro desta Instituição, procurando revelar a Esperança em Jesus.

"O Poder da Empatia"- 8

Neste número mais alargado partilhamos convosco muitas noticias de todos os
estabelecimentos da rede LAPI referentes ao primeiro trimestre de 2022.
A
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colaboradores oriundos de 10 países e de 4 continentes. Em parceria com o
IEFP/IEM, têm sido também integradas também pessoas com deficiências, em
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diversas funções. E dentro do quadro da nossa missão e em articulação com as
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entidades competentes estamos a prestar apoio a refugiados Ucranianos, através
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de alojamento temporário nas moradias do LAPI Sul.
Este ano, houve também melhoramentos nos passeios e acessibilidades no exterior
do LAPI Sul e no LAPI Madeira será inaugurada em breve a nova plataforma
elevatória (elevador) para melhoraria das acessibilidades dos nossos clientes. O
LAPI Norte foi agraciado pela Junta de Freguesia de Avintes com a Medalha de
Mérito Social.
Apoie a nossa instituição. Faça-o através da consignação de IRS.
* Ellen White, Mensagens Escolhidas, Vol 2. Pg 267
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Atividades LAPI
LAPI Centro
Projeto “Uma outra ideia da idade”

Ao criarmos este projeto, pretendemos retratar capas de CD´S de artistas portugueses,
preferencialmente, artistas que sejam referências para os nossos idosos.
O projeto “Uma outra ideia da idade” tem como principal objetivo empoderá-los, através
da representação de alguém em quem reconheçam valor. Para além deste fator,
pretendemos que os nossos idosos se divirtam com esta representação e, felizmente, já
tivemos a oportunidade de presenciar essa diversão.
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Atividades LAPI
LAPI Centro

Atividades Lúdico-motoras

Nas actividades lúdico-motoras,
prezamos o divertimento e
bem-estar dos nossos idosos,
bem como a estimulação e
reforço das suas capacidades
motoras.
Nestas atividades, costumamos
utilizar materiais simples e
acessíveis, como balões, copos
de plástico ou bolas de pingpong e assim desenvolvemos
diferentes
jogos
que
possibilitam
o
treino
da
destreza
manual,
a
concentração e atenção, a
interação e o fortalecimento
dos laços uns com os outros.
Nas fotografias ao lado podem
ver algumas das atividades que
temos feito por aqui.
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Atividades LAPI
LAPI Norte
Atividades
No dia 22 de março fomos assistir ao
espetáculo “Capuchinho Vermelho –
o Musical”, no Centro Cultural e
Social de Olival.

“Dominó de Provérbios”
Este jogo do dominó promove a
sociabilidade, e previne a perda de
memória,
exercitando
a
função
cognitiva dos idosos. O objetivo é
completar as frases dos provérbios.
Nesta atividade os idosos puderam
recordar-se
dos
provérbios
mais
populares que já conheciam e aprender
alguns novos ou novas formas de se
dizer o mesmo.

“A minhoca”

Esta atividade permite fortalecer as competências dos idosos através da construção de
materiais, assim como, estimular os sentidos através dos mesmos.
Foram utilizados como materiais: paus, massa, cartolina, rolhas, algodão, feijões, palitos, tintas,
areia, cola…
Participaram dez idosos nesta atividade. Cada um tinha o seu círculo, podendo escolher todo o
material que quisesse e da maneira que preferisse de forma a preenchê-lo.
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Atividades LAPI
LAPI Madeira
Viagem pela Madeira

Viajar é uma das formas mais ricas de
aprender, sobretudo em Portugal, um
país com tanta história e cultura .
Mesmo
no
sítio
onde
vivemos,
provavelmente há lugares que ainda
não visitamos, ou atividades possíveis de
programar que desconhecemos.
Este
ano
pretendemos
percorrer
Portugal virtualmente. E iniciámos a
nossa visita pelo Arquipélago da
Madeira.
A verdade é que o conhecimento não
ocupa lugar e todos terão a ganhar com
estas aventuras.

Visita ao Extrenato

O Lar Adventista foi presentear os nossos amigos ao externato adventista do Funchal.
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Atividades LAPI
LAPI Madeira
Dia da Amizade
A manutenção da motricidade fina tem um forte impacto no desempenho em tarefas simples
do dia a dia.
Pintura de corações alusivos ao dia da amizade para decorarmos o nosso salão.
A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Passeios
Os idosos desta instituição são bem informados, ativos e desejam conhecer novos lugares,
descobrir novas culturas e vivenciar novas experiências.
Aqui residem idosos de quase todos os distritos do nosso país o que torna tudo ainda mais
interessante.
Passear é um excelente remédio para a saúde física e mental, mas, como tudo na vida, precisa
ser realizado com cuidado e planeamento. Apesar de todos os constrangimentos que
enfrentamos devido à pandemia, temos conseguido encontrar sítios agradáveis para visitar.
Procuramos sempre espaços ao ar livre mas aproveitamos também para conhecer alguns
recantos do nosso Ribatejo e, claro, levamos o lanche para os momentos de maior convívio e
partilha.
Apercebemo-nos semanalmente que a idade em si não é problema para passear, tudo é feito
de forma a respeitar o ritmo de cada um de nós; e preparado para que apreciemos o momento.
Somos abençoados por termos quem cuide de nós.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Desporto Sénior
Temos uma parceria com a Câmara Municipal de
Salvaterra de Magos para que um dos professores da
área de Desporto se desloque aqui ao lar para nos dar
uma aula.
Esta atividade já não acontecia há algum tempo, o
que nos deixava muita saudade, finalmente reiniciou.
Na aula os exercícios que desenvolvemos estão
direcionados para nos auxiliar em vários aspetos:
Força - aumentam a nossa força muscular (exercícios
com pesos ligeiros) e ajudam a manter a capacidade
de descermos e subirmos escadas.
Resistência – para caminharmos durante mais tempo.
Equilíbrio – essencial para evitar as quedas.
Flexibilidade – ajudam na manutenção das atividades
do quotidiano.

Estimulação cognitiva - Este tipo de atividade tem por objetivo trabalhar e manter as funções
cerebrais. Procuramos trabalhar a capacidade de memorização, concentração, coordenação,
atenção, resolução de problemas, entre outras, visando melhorar ou no mínimo manter tais
funções.
Durante este trimestre tivemos muitas atividades para trabalhar esta área.
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O poder da Empatia
Soraia Codinha
Estagiária de Serviço Social no LapiCentro
A empatia surge como um elemento essencial quando o assunto é o
trabalho com idosos. Esta ferramenta permite-nos colocar no papel do outro,
sentir o mesmo que ele, entendendo-o e promovendo o bem-estar do idoso,
emocional e psicológico, maioritariamente.
Ao falarmos desta identidade afetiva, referimos a capacidade de nos
colocarmos em sintonia com a pessoa que trabalhamos e cuidamos, de
percebermos o sentimento existente e de olhar pelo prisma do mesmo.
Além disto, esta visão permite-nos estar próximo do outro com o objectivo
de conseguir ajudar da melhor forma possível, isto porque nos ajuda a
entender o que ele está a passar, no momento em questão. No meu ponto
de vista, a palavra que espelha melhor este sentimento é a compreensão.
Digo isto, porque encontrar a empatia é mesmo isso, é compreender o que
se passa com outro individuo, como se de um assunto nosso se tratasse e é
nesse sentido que nos temos que encontrar e então, desta forma, facilmente
chegamos ao nosso propósito.
Conforme diz o filósofo australiano Roman Krznaric, a
empatia “é como um antídoto para a nossa cultura
excessivamente individualista”, uma vez que possibilita
que olhemos para a realidade dos outros, como o
mesmo ponto de vista dos próprios e assim, a
compreendamos. Esta ferramenta ainda nos ajuda a
não ser tão individualistas e a termos mais atenção ao
que está à nossa volta e a quem, por vezes, precisa de
nós.
Ao trabalhar com a população idosa, entende-se que é
essencial percebermos o que foi vivido por eles,
entender que a história de vida de cada um tem
importância e conseguir transpor este fator para
quem fala connosco, para o idoso conseguir perceber
que, para nós, o que ele diz é importante. Para isso, é
fundamental ter uma escuta ativa.
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O poder da Empatia
Este método merece destaque quando abordamos este tema, uma vez que é
através desta escuta atenta que conseguimos estar neste contacto próximo e
realizar da forma mais correta , o nosso trabalho. É fundamental que o idoso
perceba que nós gostamos de o escutar e estamos com ele para ajudar,
aprender e investir nele.
Em forma de conclusão, relembro uma frase que escutei numa conferência
em que pude ter o privilégio de assistir. “Um idoso, é um jovem que deu
certo.” Na minha opinião, esta afirmação reflecte o dever empático que é
necessário e quase obrigatório quando o tema é cuidar e trabalhar com e
para idosos, porque quando olhamos para eles, é necessário olhar com o
respeito, com atenção, é necessário disponibilizar tempo para estar com eles,
valorizando esse tempo e valorizando-os a eles.

“ Um

idoso, é um jovem que deu certo.

”

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/factsheet_seniores_1.pdf
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“Entrevista a um casal de idosos Adventista”
A nossa entrevista foi feita ao Sr. António Correia e à sua esposa, D. Jacinta
Neves. São naturais do Alentejo e do Ribatejo. Vivem no Lapi Norte há dois
anos e ambos são adventistas de “corpo e alma”. Quisemos descobrir um
pouco mais sobre eles e sobre a forma como viveram e, ainda vivem, esta
“entrega total ao Salvador”.
Animadora - Sempre foram Adventistas?
Sr. António - Não! Eu, quando era solteiro, comia normal (tinha uma má
alimentação), bebia e fumava. Mas acredito que se tivesse continuado com
esse modo de vida já cá não estaria com os meus 92 anos. Ainda bem que
comecei a ter o conhecimento sobre a Palavra de Deus e que tive na minha
vida a presença de pessoas que me davam bons conselhos. Percebi então
que temos de ser senhores de nós próprios!
D. Jacinta - Não, eu sempre fui muito católica! 30 dias tinha o mês, 30 dias
eu comungava. Nós até casamos pela igreja católica e só mais tarde é que
sentimos o chamamento para sermos iluminados pelo Espírito Santo.
Animadora - E como experienciaram esse chamamento?
Sr. António - Nós vivíamos numa quinta e um senhor andava a dar estudos
bíblicos a um dos caseiros. Comecei a sentir interesse, perguntei se também
podia ir e levei comigo a minha esposa. Foi a nossa sorte!
D. Jacinta - Foi quando demos a mão a Deus! Ao fim de 8 dias começamos a
ir à igreja e nunca mais falhamos. Quando aceitamos isto só temos paz e
amor dentro de nós. Percebemos que somos todos irmãos e todos filhos de
Deus.
Sr. António - Fomos batizados na igreja adventista e as nossas filhas
também. E elas também se casaram na nossa igreja.
Animadora - Então decidiram vir para este lar para continuarem o vosso
modo de vida?
D. Jacinta - Sim, claro. Embora sinta que tenho menos fé do que a que tinha
no início, mas tudo faz parte. Sentimo-nos muito bem aqui e continuamos a
fazer o que já fazíamos.
Sr. António - Aqui conseguimos cuidar do nosso corpo e estar com Deus
todos os dias.
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“Entrevista a um casal de idosos Adventista”
Animadora - E por que mais gostam de estar aqui?
Sr. António - Aqui temos tudo o que precisamos e da melhor forma possível.
Gosto quando vejo a minha esposa a ir aos passeios porque ela vem contente
e se ela fica contente, eu também fico.
D. Jacinta – Também gosto de estar aqui no cadeirão a ver a televisão ou no
quarto pois sentimo-nos sossegados.

Animadora - Quais as atividades
animação que mais apreciam?

de

D. Jacint a - Gosto
muito
dos
passeios
semanais
(vamos
à
praia, à beira-rio e a
sítios
bonitos
e
lanchamos lá) e de
fazer os trabalhos

manuais que fazemos aqui. São
sempre diferentes e fazemos
coisas
engraçadas
e
interessantes.
Sr. António – Gostamos das aulas de ginástica
e dos jogos porque são divertidos. Mas, a
minha esposa ganha-me sempre! (Risos).
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E por falar em comida...
Sara Lopes de Sousa
Nutricionista

Meia-dúzia de razões para comer iogurte
É rico nutricionalmente
O iogurte apresenta elevada concentração de nutrientes e poucas
calorias. Como o valor calórico depende do iogurte, deveremos escolher
os com menores teores de gordura e açúcar.
É benéfico para a saúde intestinal e imunitária
Os fermentos vivos presentes no iogurte (Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus thermophilus) contribuem para a regulação do trânsito
intestinal e na produção de substâncias envolvidas nas reações de defesa.
É rico em proteínas
As proteínas do iogurte são de alto valor biológico, ou seja, contêm todos
os aminoácidos essenciais e em proporções adequadas ao organismo,
necessárias para a manutenção dos tecidos e da massa muscular.
É uma boa fonte de minerais
O iogurte, além de ser uma boa fonte de cálcio, facilita a sua absorção
pelo baixo pH. O iogurte também é uma boa fonte de potássio, fósforo,
magnésio e zinco que, juntamente com o cálcio, são importantes na
formação óssea e reparação de tecidos.
É fonte de vitaminas
O iogurte é especialmente rico em vitaminas do complexo B, como a
tiamina, niacina, B6, B12 e ácido fólico.
É prático e saboroso
O iogurte existe para todos os gostos e formatos. O difícil é encontrar a
quem não lhe agrade.
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Notícias LAPI
LAPI CENTRO
Preservar o contacto entre gerações!
Os idosos que frequentam o Centro de Dia do Lapi Centro têm realizado atividades
em conjunto com várias gerações, desde crianças, jovens, e também com outros
idosos.
Através do projeto de voluntariado que iniciámos este ano, estudantes do Instituto
Politécnico de Leiria, têm a vindo realizar diferentes atividades com os nossos idosos,
trazendo-lhes boa disposição e alegria. Neste momento, temos três voluntários fixos
e continuamos disponíveis para receber mais, pois acreditamos nos benefícios desta
partilha de histórias, saberes e experiências.

Recentemente o Lapi Centro realizou também um plano conjunto de atividades
com a Creche Superninho, cooperativa com as respostas de berçário, creche e
infantário. A primeira atividade entre idosos e crianças realizou-se no passado dia 23
de Março, onde os nossos idosos se deslocaram às instalações da creche e assistiram
à peça “Contos de Recontar”, do teatro Reflexo.

Por fim, está prestes a ser iniciada uma parceria com o “Programa 60+” do IPLeiria,
onde os idosos do nosso Centro de Dia realizarão atividades em conjunto com os
idosos que frequentam o programa.

LAPI NORTE
·A Catarina Costa iniciou o seu estágio em “Animação Socioeducativa” no dia 4 de março.
“Palco dos Sentidos” é o nome do projeto e tem como principal objetivo estimular e
desenvolver competências através dos sentidos.
·No mês de abril vamos iniciar a participação no “Projeto Sensori” e todas as quartasfeiras às 15h vamos ter aulas especiais e conseguir proporcionar esta experiência única a
vários idosos.
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Notícias LAPI
LAPI SUL
8 Março - Dia Internacional da Mulher
Esta data recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus
direitos e contra o preconceito.
No LAPISul, tanto a nível de clientes como de equipa de trabalho, temos um número
grande de mulheres que não querem deixar passar esta comemoração por alto.
Assim sendo, este ano, e, na companhia sempre agradável dos cavalheiros que connosco
partilham o seu quotidiano, resolvemos fazer um lanche com direito a bolo especial.
Nas actividades de animação preparámos um presente para as idosas e colaboradoras.

Despedida Diná…
A nossa estimada Diná Anacleto, encarregada de serviços
gerais do LapiSul, reformou-se ao final de 31 anos de
serviço nesta casa.
Agradecemos todos estes anos de serviço dedicado e fica
a saudade em todos os clientes e colegas do LapiSul.
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Jogos de Memória
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Jogos de Memória
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Aniversários
LAPI Centro
Abril
Abel Pereira - Dia 12- 85 anos
Abel Gomes Diniz – Dia 15- 81 anos
Marcolina Valentim - Dia 24 - 81 anos

Maio
Nélia Louro – Dia 03 – 53 anos
Mª Alice Carreira Santos – Dia 06 – 95 anos
António Monteiro – 29/5/1930 -92 anos
Junho
Maria Coelho – Dia 3 -88 anos
Luiz Correia – Dia 05 – 81 anos

LAPI Norte
Abril
Manuel Fernandes Rodrigues – Dia 18 – 88 anos
Maio
Maria Laura Silva – Dia 02– 74 anos
Raquel Morgado Espinha – Dia 07 – 94 anos
António Adriano Jesus – Dia 09 – 65 anos
Maria da Conceição Almeida – Dia 09 – 75 anos
Maria Nazaré da Silva Pereira – Dia 23 – 89 anos
Maria Ferreira da Silva – Dia 24 – 87 anos
Conceição da Rocha Silva – Dia 27 – 87 anos
Judite Neves - Dia 28 – 90 anos
Maria Rosa dos Santos – Dia 29 – 97 anos
Junho
Maria Arminda Almeida - Dia 19 – 96 anos
Jacinta Maria Neves – Dia 20 – 80 anos
Hipólito Pinto Dias – Dia 22 – 85 anos
Maria Henriques Pires – Dia 24 – 93 anos

LAPI Madeira
Abril
Fernanda Gonçalves Simões - Dia 14 - 80 anos
Maio
Agostinho Mendonça - Dia 20 - 81 anos
Heliodora Luz - Dia 26 - 94 anos
Junho
Conceição Frias - Dia 30 - 77 anos

LAPI Sul
Abril
Mário Seixas – Dia 3 – 59 anos
Mª Manuela Costa – Dia 15 – 90 anos
Carlos Pascoal – Dia 16 – 65 anos
Assunção Simões Estima – Dia 19 – 97 anos
Mª Amélia Fernandes – Dia 20 – 95 anos
Preciosa Duarte Henriques – Dia 20 – 68 anos
José Fernandes Barbosa – Dia 26 – 81 anos
Maio
Mª Alice Narciso – Dia 4 – 87 anos
Olga Maria Roquete – Dia 06 – 62 anos
Mª Anita da Cunha Vidal – Dia 09 – 78 anos
Jorge de Abreu Silva – Dia 13 – 90 anos
Maria Madalena Martins – Dia 20 – 88 anos
Junho
Mª Vitória Braga – Dia 2 – 91 anos
Leonor Trindade Silva – Dia 05 – 77 anos
Helena Maria – Dia 16 – 98 anos
Alda Branca Baptista – Dia 18 – 86 anos
Edite da Fonseca Esteves – Dia 27 – 73 anos
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